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چکيده
در شرایطی که ثبت مرگ فاقد پوشش کافی باشد ،باا اساتفاده از روشهاای غیرمساتقیم
سطب مرگومیر برآور د میشود .روشهاای غیرمساتقیم قاادر باه بارآورد الگاوی سانی
مرگ نیستند و از اینرو نمی توانند نیاز حوزههای مطالعااتی را بارآورده کنناد .در چناین
شرایطی استفاده از مدلهای مرگ ومیر از طریاق انطبااق ساطب بارآورد شاده باا الگاوی
سنی مرگ ومیر ،ضروری است .با اینحال هر یک از مدلها بر اسااس دادههاای تجربای
متفاوتی ساخته شاده و در منااطق جغرافیاایی مختلاف ساطب انطبااق متفااوتی دارناد.
پرسش مقاله این است که کدام یک از مدلهای مارگومیار ،انطبااق بیشاتری باا الگاوی
سانی فاوت در ایاران دارناد؟ باا اسااتفاده از دادههاای ثبات جااری فاوت و جمعیاات
سرشماری سال  1390میزان مرگ بر حساب سان و جانس محاسابه شاده و ساگس باا
استفاده از لوجیت براس انطباق جداول مادل باا الگاوی سانی مارگ در ایاران بررسای
شده است .نتای نشان می دهد که تغییرات الگوها و علل مرگومیار ،باه ویاژه تغییارات
زمان بندی مرگ ناشی از علل مختلف خصوصاَ مارگ زودرس ناشای از ساوانب ،باعاث
شده تا الگوی سنی مارگومیار ایاران متفااوت از مادلهاا باشاد .اگرچاه الگاوی سانی
مرگومیر ایران به صورت ظاهری منطبق با مادل شامال از جاداول عمار کاول  -دمنای
است ،اما این انطباق به هیچ وجه به معنای تشاابه ایان دو الگاوی مارگومیار نیسات و
پاسخ قطعی به این پرسش نیازمند بررسیهای بیشتر است.
واژگان کليدی :مرگومیر ،میزان مرگ ویژه سان ،جادول عمار ،مادلهاای مارگومیار،
روش لوجیت براس

 . 1ایاان مقالااه مسااتخرج از پااژوهش"تحلیاال حساساایت و بااازآزمون روشهااای ارزیااابی ثباات ماارگ

بزرگساتن " است که با حمایت مالی موسسه مطالعات جمعیتی کشور انجام گرفته است.

 استادیار جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
 استادیار جمعیتشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد m.torkashvand@yazd.ac.ir
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مقدمه
جدول عمر بهترین ابزار برای توصیف وضعیت مرگومیر در یک جمعیات اسات .از
زمانی که اولین جداول عمر به وسیله گرانت و هالی در اواخر قرن  17ساخته شادند،
این تکنیک به عنوان یک ابزار تحلیلی در جمعیتشناسی و حوزههای مرتبط از جمله
بهداشت ،اپیدمیولوژی و بیمه بهکار گرفته شده است .شاخص خالصه و اصلی جدول
عمر ،امید زندگی در بدو تولد ،به عنوان سنجه سطب سالمت در جمعیت در نظر گرفته
میشود (لوپز و همکاران  .)2002 ،1احتمال بقای بدست آمده در جدول عمر نیز کاربرد
وسیعی در پیشبینیهای جمعیتی و برنامهریزیهای بیمه عمر ،صندوقهای بازنشستگی
و تأمین اجتماعی دارد .با وجود منافع گوناگونی که میتوان برای جداول عمر برشمرد،
اما ساختن آن در جمعیتهای واقعی نیازمند دادههای مرگ با جزئیات سنی و جنسی
است .اطالعاتی که همیشه و همه جا و با درجات یکسانی از دقت در دسترس نیست.
بنابراین در مناطق و کشورهایی که دادههای ثبت مرگ با جزئیات مورد نیاز در دسترس
نیست (مولترای  2و همکاران  ،)2013 ،و یا به دلیل ضعف نظام ثبت دچار کام ثبتای یاا
خطای گزارش باشند (سازمان ملل ) 1983 ،ساختن جدول عمار دشاوار و دشاوارتر
خواهد شد.
جمعیت شناسان در مواجهه با دادههای ناقص و دارای خطاا باه اباداع روشهاای
غیرمستقیم در برآورد میزانهای مرگومیر میپردازند .بیشتر این روشها مبتنی بر هم -
شکلیها و شباهت هایی هستند که در ترکیب سنی مرگومیر جمعیتها مشاهده شده -
اند .مشاهده چنین همشکلیهایی در الگوی سنی مرگومیر باعث شده تاا محققاان در
پی یافتن توابع ریاضی باشند کاه بتواناد باه صاورت کامال تغییارات مشااهده شاده
مرگومیر بر حسب سن را تعریف کند (کی فیتز  .)1984 ،3شکست در دستیابی به یک
تابع ک ه به صورت جهانی قابل استفاده باشد منجار باه توساعه شاماری از مادلهاای
مرگومیر شده است که از آنها تحت عنوان جداول عمر مدل  4نام برده میشود .هدف
1- Lopez
2- M oultrie
3- Keyfitz
4 - M odel Life Table
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مدلها تشکیل سیستمی از جداول مرگومیر بر حسب سن و جنس است که هر یک با
استفاده از پارامترهایی تعریف میشوند و میتوا نند سطب و الگوی سنی مرگومیر را نشان
دهند (مورای و همکاران  .)2000 ،1در شرایطی که محدودیت داده وجود داشته باشد ،با
دستیابی به یک پارامتر از جدول عمر میتوان با استفاده از مدل به سایر اجزای جدول نیز
دست یافت (سازمان ملل .)1983 ،شناختهشدهترین این مدلها جد اول عمر کول  -دمنی
( ،2 )1966و نسخه تجدید نظر شده آن در سال  1983و جداول عمر سازمان ملل متحد
برای کشورهای در حال توسعه ( 3 )1981است .جداول عمر کول  -دمنی دارای چهاار
خانواده شمال ،جنوب ،غرب و شرق هستند و جداول عمر سازمان ملل نیز دارای پن
مدل آمریکای تتین ،آس یای جنوبی ،شیلی ،آسیای شرق دور ،و مدل عمومی است.
استفاده از جداول عمر مدل کمک بسیاری به فهم سطب و الگوی مرگومیر جوامع
در حال توسعه در طی قرن بیستم کرده است (مورای و همکاران  .)2000 ،با این حاال
اشکاتتی به ادامه استفاده از آنها در زمانهای اخیر وارد شده است .ایاراد اصالی باه
مدل ها اتکای آنها به نمونه های معدود مورد استفاده برای ساختن جداول عمار مادل
است که ممکن است الگوی سنی فوت متفاوتی نسبت به کشاورهای در حاال توساعه
داشته باشند .همزنین باید توجه داشت که این مدلها مربوط به تجربه گذشته کشورها
هستند ،درصورتی که الگوی عمومی مرگومیر به ویژه در کشورهای در حاال توساعه
تغییر یافته است (ژائو .)2007 ،اهمیت این موضوع بهویژه در دهههای اخیر و با عمده
شدن عللی همزون سوانب عمدی و غیرعمد و عفونت مزمن ناشی از ابتال به ویروس
اچ.آی.وی ،که توزیع سنی مرگ را به صاورت متفااوتی از ساایر علال ،کاه ظااهراً در
گذشته نیز وجود داشته اند ،تحت تاثیر قرار می دهند ،بیشتر شده است.
انتقادات دیگر به مدل ها ،به ویژه مدل کول  -دمنی این است که ایان مادل بیشاتر
مبتنی بر تجربه کشورهای اروپایی است و ممکن است با تجربیات جدید مرگومیر در
کشورهای در حال توسعه سازگار نباشد (آنسون  1991 ،4سازمان ملل .)1982 ،بارای
1 - M urray
2 - Coale-Demeny M odel Life Tables
3 - UN M odel Life Tables for Developing countries
4 - Anson
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این ناسازگاری مثالهای زیادی وجود دارند .از جمله دمنی و شاورتر  )1968( 1نشاان
دادند که تجربه مرگ ومیر در ترکیه با هیچ یک از جداول کول  -دمنای تطاابق نادارد.
مدل های سازمان ملل نیز براساس معدود جداول عمار کشاورها سااخته شاده کاه باه
صورت کامل به دادههای آنها اعتماد وجود ندارد (سازمان ملل .)1983 ،باا ایان حاال
ژائو ( )2007در مقایسه مدلهای سازمان ملل و مدل کول  -دمنی بارای کشاورهای در
حال توسعه نتیجه میگیرد که مدل کول  -دمنی کارآیی بهتری در توصیف الگوی سنی
مرگومیر در این کشورها دارد .بنابراین میتوان گفت که هنوز مشخص نیست که کدام
مدل ها انطباق بهتری با الگوی سنی مرگومیر در کشورهای در حال توسعه دارناد .در
صورت عدم انطباق جداول مدل با الگوی واقعی مرگومیر ،تعداد مارگهاای بارآورد
شده از این طریق با آنزه در واقعیت رخ می دهد متفاوت خواهد بود.
از اینرو ،مقاله حاضر تالش خواهد کرد تا براسااس دادههاای ثبتای فاوت کشاور
پاسخ هایی برای این پرسش که آیا اساساً جداول عمر مدل با الگوی سنی مرگومیر در
کشور ایران منطبق هستند؟ و اینکه کدام مدل یاا مادلهاا انطبااق بهتاری باا الگاوی
مرگومیر در کشور دارند؟ جستجو کند.

پيشينه تحقيق
مطالعات صورت گرفته در مورد دقت و خطای ثبت فوت در ایران نشان دهناده عادم
پوشش کامل ثبت فوت هستند (زنجانی و نوراللهی 1379 ،علیزاده 1389 ،شکوهمند،
 1390مومنطایفه 1390 ،زنجانی 1392 ،خسروی  2و همکاران 2007 ،قدرتی1393 ،
محمودیان و همکاران 1391 ،کوششی و همکاران 1392 ،کوششی و نیاکان.)1394 ،
همزنین در مطالعات متعددی بر وجود خطا در دادههای جمعیّت و فوت در کشور تاکید
شده است (میرزایی و همکاران 1375 ،ضرغامی 1389 ،ترکاشوند و رشوند1392 ،
عینی و همکاران 1392 ،زنجانی 1392 ،قدرتی 1392 ،کوششی و همکاران .)1392 ،به
هم ین دل یل تاکنون عمالً ساختن یک جدول عمر مبتنی بر نرخهای واقعی مرگ در ایران

1 - Demeny, P., & FC, S
2 - Khosravi.A
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میسر نشده است .سازمان ها و مؤسسات ب یمه ای برای رفع ن یاز خاود ،جاداول عمار
مربوط به کشورهایی را که با ساختار سنی جمعیت کشور ما مشابهت داشته است ،پس از
انجام تغ ییراتی مورد استفاده قرار داده اند و جمعیت شناسان نیز در مطالعات خاود از
جداول الگو بهره میگیرند.
معموت در جایی که اطالعات ناقص است ،استفاده از مدل غارب جاداول کاول -
دمنی یا مدل عمومی سازمان ملل پیشنهاد میشود (مولترای و همکاران  ، 2013 ،سازمان
ملل .)1983 ،م دل غارب و مادل عماومی ساازمان ملال متشاکل از جاداول بیشاتر و
متنوع تری نسبت به سایر مدل هاا هساتند و ایان بااور وجاود دارد کاه ایان دو مادل
برآوردهای بهتری نسبت به مدلهای دیگر ارائه می دهند (مورای و همکااران .)2000 ،
بر همین اساس اکثر مطالعاتی که در زمینه مرگومیر در کشور صورت گرفته اسات از
مدل غرب جداول کول  -دمنی استفاده کرده اند (زنجانی و کوششی ، 1371 ،میرزایای،
کوششی و ناصری 1375 ،زنجانی و نوراللهی 1379 ،آقا 1387 ،کمیجانی ،کوششی و
نیاکان 1393 ،کوششی و ترکاشوند 1395 ،نوراللهی و همکاران  .)1392 ،ولی تاکنون
هیچ تحقیقی قادر نبوده است که روشن کند آیا الگوی مرگومیار در ایان مادلهاا باا
الگوی واقعی کشور مطابقت دارد یا خیر؟ دلیل روشن این امر ،عدم دسترسی به داده -
های مرگ با جزئیات سنی  -جنسی تا اوایل دهه  1380است .به همین دلیل بدون ارائه
استنادات آماری ،همواره این تردید مطرح بوده که الگوی مرگومیر ایران با مدلهاای
مرگومیر متفاوت است .برای نمونه جعفری و نقاوی ( )1385نشاان دادناد کاه آماار
مرگ ومیر ناشی از حواد

در ایران بسیار باتتر از ساایر کشاورها اسات .کوششای و

ساسانی ( )1390نیز تأکید کرده اند که الگوی سنی مرگ ناشی از حواد ترافیکی ،که
میزان آن برای مردان بسیار بات است ،کامال متفاوت از الگوی سنی کل فوتها اسات.
این گروه سهم بزرگی از مرگهای سنین جوانی را به خود اختصاص داده است .نقوی
و همکاران ( )1387برآورد کرده اند که  52درصد از سالهای از دست رفتاه عمار در
گروه سنی  15تا  22ساله ناشی از حواد

است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که این

گروه از علل مرگ موجب شده که الگوی سنی مرگ در ایران منحصر بفرد و دست کم
متفاوت از مدلها باشد.
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روش تحقيق و دادهها
در این مطالعه از دادههای ثبت جاری مرگ سازمان ثبت احوال کشور در سال 1390بر
حسب سنین منفرد و جنس ،و جمعیت دارای تابعیت ایرانی  1بر حسب سن و جانس
در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390استفاده شاده اسات .بارای تعادیل
خطای گزارش سن در جمعیت ،دادههاای جمعیات در سانین منفارد باا اساتفاده از
میانگین های متحرک هموار شده و سگس گروه بندی شده اند .همزناین از آنجاایی کاه
ثبت مرگ در کشور دچار کم ثبتی است ،لذا باا اساتفاده از نتاای مطالعاه (ترکاشاوند
 )1396داده های مرگ اصالح شده است .بر اساس نتای ایان مطالعاه در ساال 1390
ضریب پوشش ثبت مرگ در کشور برای مردان برابر با  89درصد و برای زنان برابر با
 84درصد است .با تقسیم تعداد مرگ در گروههای سنی بر ضرایب پوشش ثبت فوت
بهتفکیک جنس شمار فوتهای کشور تصحیب شده است .سگس با تقسیم تعداد مرگ
تصحیب شده بر جمعیت در گروههای سنی و به تفکیک جنس ،میزان ویژه سنی مرگ
محاسبه و در نهایت با تبدیل این میزانها به احتمال مارگ ،جادول عمار باه تفکیاک
جنس ساخته شده است .پس از ساختن جدول عمر با دادههای واقعی ،با اساتفاده از
روش لوجیت براس ( ) 1971انطباق جداول عمر ساخته شده با  9جادول عمار الگاو
مورد بررسی قرار میگیرد.
در مدل رابطهای  2مبتنی بر روش لوجیت براس (سازمان ملل  )1983برای مقایساه
دو جدول عمر به جای مقادیر بازماندگا ن در هار سان (𝑥 𝑙) از مقاادیر لوجیات  3آنهاا
استفاده میشود (براس  .) 1971 4بنابراین در مرحله اول تزم است مقادیر (𝑥 𝑙) جداول
عمر واقعی و استاندارد از طریق معادله شماره ( ) 1به مقدار لوجیت تبدیل شود:
()1

1
𝑥𝑙 1 −
)
( ln
2
𝑥𝑙

= 𝑥𝜆 = ) 𝑥𝑙(𝑡𝑖𝑔𝑜𝑙

زمانی که مقدار 𝑥 𝑙 نزدیک به یک است مقدار لوجیت آن منفی و زمانی کاه مقادار
 - 1از آنجایی که گزارش ثبت فوت فقط برای جم عیت با تابعیت ایرانی صورت میگیارد ،لاذا از جمعیات
با تابعیت ایرانی به عنوان جمعیت در معرض فوت استفاده شده است.
2 - relational
3 - logit
4 - Brass
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آن نزدیک به صفر است مقدار لوجیت مثبت می شود مرز مقادیر منفی و مثبت رسیدن
به نیمه عمر جمعیت ( )𝑙 𝑥 = 0.5است.
مدل رابطه ای براس مبتنی بر این فرض است که بین توابع لوجیات جادول عمار
واقعی و جدول عمر استاندارد رابطه خطی وجود دارد .لذا دو ترکیب سنی مرگومیر
متمایز می توانند از طریق رابطه خطی لوجیت مقادیر بازماندگانشان به هام رباط داده
شوند .با استفاده از معادله شماره  ، 2الگوی سنی جدول عمار واقعای و جادول عمار
استاندارد در رابطه با هم قرار داده میشوند:
) 𝑠𝑥𝑙( 𝑡𝑖𝑔𝑜𝑙

()2

𝛽 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑙𝑥 ) = 𝛼 +

که در آن  sنشان دهنده مدل استاندارد ،مقدار  αنشان دهنده تفاوت سطب مرگ و
میر مدل استاندارد با جمعیت واقعی ،و مقدار  βنشاان دهناده تفااوت الگاوی سانی
مرگومیر در جدول عمر مدل استاندار د با جمعیت واقعی است.
از دو معادله شماره  1و  ، 2معادله زیر را میتوان استنباط کرد:
()3

𝑥𝑙 1 −
𝑠𝑙 1 −
) 𝑥 𝑠 ( ) = 𝛼 + 0.5 𝛽 ln
( 0.5 ln
𝑥𝑙
𝑥𝑙

اگر معادله فوق برای هر جفت از جداول عمر بهکار گرفته شود ،با استفاده از دو
مقدار ثابت بدست آمده میتوان رابطه جدول عمر اساتاندارد و جادول واقعای را باا
استفاده از رابطه زیر که از معادتت بات استخرج شده ،نشان داد:
()4

1
)))𝑥( 𝑠𝑌𝛽 + 𝑒𝑥𝑝 (−2(𝛼 +

1

= 𝑥𝑙

بنابراین با داشتن مقادیر 𝑥𝑠 𝑙 در یک جدول عمر استاندارد میتوان مقاادیر 𝑥 𝑙 هار
جدول عمر دیگری را با مقادیر ثابت  αو  βبرآورد کارد .یاادآور مایشاود کاه پایاه
جدول  )𝑙 0( 1برابر با  1و مقدار بازماندگان آخارین سان (∞ 𝑙) صافر در نظار گرفتاه
میشود (مولترای و همکاران .)2013
هرچه دو جدول عمر شباهت بیشتری با یکدیگر داشته باشند ،برازش خطی معادله 2

 - 1جمعیت پایه جدول عمر که معموت مضربی از  10میباشد .در اینجا باه صاورت واحاد در نظار گرفتاه
شده است.
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بهتر خواهد بود و جاداول عمار سااخته شاده بار اسااس معادلاه شاماره  4انطبااق
بهتری با جدول عمر مبتنی بار داده هاای واقعای خواهناد داشات .باا ایان حاال در
واقعیت معموت فرض رابطه خطی در معادله شماره  2برقارار نمایشاود و مایتاوان
از آن به عنوان معیاری برای انطباق جداول عمر مدل باا جادول عمار سااخته شاده
بار اساااس داده واقعاای اسااتفاده کاارد (سااازمان ملاال  .)1983در نتیجااه زمااانی کااه
داده های توزیع سنی مرگ ومیار در دساترس باشاد ،انتخااب مادل اساتاندارد منطباق
می تواند از طریاق مقایساه لوجیات مقاادیر مشااهده شاده 𝑥 𝑙 باا لوجیات مقاادیر 𝑥 𝑙

جداول عمر مدل ا ستاندارد مختلف صورت گیرد .مایتاوان ایان مقایساه را از طریاق
رساام نمااودار مقااادیر )𝑥(𝑌 جمعیاات واقعاای در مقاباال مقااادیر همتااای آن کااه از
مدل های مختلف بدست مای آیاد انجاام داد .در نتیجاه مادلی بهتار اسات کاه رابطاه
خطی بهتری نشان دهد (مولترای و همکاران  ، 2013سازمان ملل .)1983
همانگونه که پیشتر اشاره شد جداول عمر کاول  -دمنای و جاداول عمار ساازمان
ملاال باارای کشااورهای در حااال توسااعه از پرکاااربردترین جااداول الگااو هسااتند.
مدل هاای کاول  -دمنای باه چهاار خاانواده شامال ،جناوب ،شارق و غارب تقسایم
می شوند .الگوی شمال مبتنی بر کشورهایی چاون ایسالند ،ناروژ و ساوئد ،و ویژگای
آن مرگ و میر پاایین تار اطفاال باه هماراه مارگ و میار بااتتر کودکاان و همزناین
مرگ و میر کمتر سالمندان است .مشخصه دیگر ایان الگاو باات باودن مارگومیار در
سنین جوانی باه دلیال شایوع بیمااری سال در جمعیاتهاای ماورد اساتفاده اسات.
جداول جنوب شامل جداول عمر اسگانیا ،پرتغال و جنوب ایتالیا اسات کاه از میازان
مرگ ومیر باتتر در کودکان ،میزان مارگ کمتار در سانین  40تاا  60ساالگی و میازان
باتتر مرگ در سنین  65سالگی به بات هستند .مادل شارق نیاز یاک مادل یاو شاکل
را نمایان میکند که در سنین پایین مرگومیر خیلای باات باوده و در سانین کهنساالی
میزان مرگ به سرعت افزایش مییابد .جداول زیربنایی مادل غارب هماان جاداولی
هستند که از مدلهای شرق ،شمال و جناوب کناار گذاشاته شاده اناد و از آنجاا کاه
جداول این مدل از تعداد زیادی جدول عمر اساتخراج شاده اناد ،و از تناوع زیاادی
نیز برخوردار بوده اند ،الگوی مرگ و میر عمومیتری را عرضه میکنند.
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جداول عمر سازمان ملل نیز بر اساس مناطق جغرافیایی دارای چهار الگوی اصلی
به نام های :آمریکای تتین ،شیلی ،آسیایی جنوبی و آسیای شرق دور هستند و الگوی
پنجم نیز از میانگین چهار الگوی دیگر به نام مدل عمومی معروف است .مدل آمریکای
تتین با مرگومیر نس بتا بات در سنین کودکی و نوجوانی مشخص شده است .در الگوی
شیلی مرگ ومیر در سنین جوانی پایینتر است و مشخصه الگوی شرق دور میزانهاای
باتی مرگ ومیر در سنین پیری است .مادل آسایای جناوبی نیاز شاامل هناد ،ایاران،
بنگالدش و تونس میشود .الگوی مرگ و م یر در این جو اماع نسابت باه مادل غارب
کول  -دمنی  ،نرخ باتتر مرگومیر افراد زیر  15سال و افراد بسیار سالخورده و مرگ و
میر نسبتاً کم برای گروه های سنی جوان را نشان میدهد .مدل عمومی سازمان ملل به
عنوان میانگین همه این مدلها شباهت زیادی به مدل غرب کول و دمنی دارد و به دلیل
تعداد بیشت ر جداول مبنا ،معموتً پیشنهاد می شود که در مواقعی که الگاوی خاصای را
نمیتوان برای یک کشور مشخص کرد از این دو مدل استفاده شود.

یافتهها
قبل از بررسی میزان آماری انطباق جداول عمر مادل باا الگاوی مارگ در کشاور باا
استفاده از لوجیت براس تزم است نگاهی گاذرا باه الگاوی سانی مارگ در کشاور
پرداخته و به مقایسه آن با الگوی سنی مرگ در مدلها بگاردازیم .نماودار شاماره  1و
 2به ترتیب برای مردان و زنان کشور لگاریتم میزان مارگ در گاروههاای سانی را در
مقایسه با لگاریتم میزان مرگ در جاداول مادل نشاان مای دهناد .اساتفاده از لگااریتم
میزان های مرگ د ارای اهداف تحلیلی است .هدف اول مقایسه واضبتار میازان مارگ
بر حسب سن است .میزان مرگ در طی سانین پراکنادگی بااتیی دارد و اساتفاده از
میزان به ویژه در سنینی که مقدار آن خیلی پایین است ،امر مقایساه را بسایار مشاکل
می سازد .با استفاده از لگاریتم ،نمایش نیروی مرگ که پس از سانین کاودکی باا باات
رفتن سن افزایش مییابد ،روشنتر است .این افزایش به ویژه از سان  40ساالگی باه
صورت نمایی و بنابراین ،رابطه سان و لگااریتم میازان مارگ اختصاصای سان بایاد
خطی باشد .در نتیجه هدف تحلیلی از ترسیم نمودار لگاریتمی میازان مارگ در هار
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سن ،بررسی دادهها از نظر تغییرات غیرمعمول و یا غیرمنطقی میزان مرگ از سنی به
سن دیگر است که خود میتواند بهعنوان معرفی از خطای دادههاا یاا الگاوی خااص
علت مرگ تلقی شود (کاظمی و همکاران .)1392 ،
در کشورهایی با میزان باتی مرگ مادری و یا حواد در سنین جوانی (بخصوص
در مردان) ،لگاری تم میزان مرگ به صورت ناگهانی در حدود  15سالگی افزایش خواهد
یافت و در  25تا  35سالگی به باتترین حد خواهد رسید و سگس در حدود سان 35
سالگی اندکی کاهش یافته و سگس به صورت خطی افزایش خواهاد یافات .هرگوناه
انحراف از این الگوی خطی اشاره شده در میزان مرگ بزرگساتن حاکی از این است که
مرگ ها به صورت جهت دار (بر حسب سن) دچار کم ثبتی و یا دچار خطا در اعالم
سن در هنگام مرگ بوده است .این موضوع به خصاوص در سانین ساالمندی مکاررا
مشاهده شده است.
بررسی لگاریتم میزان های مرگ برای گاروههاای سانی در ماردان نشاان از خیاز
لگاریتم مرگ در گاروه سانی  15تاا  19ساالگی و  20تاا  25باه دلیال اضاافه شادن
حواد

غیرعمد منجر به مرگ در ایان سانین دارد .ایان الگاو تاا سانین  40ساالگی

باعث شده است تا لگاریتم میزان مرگ در کشاور در ایان سانین متفااوت از جاداول
عمر مدل باشد .برای زنان نیز همین وضعیت با شدت کمتر برقرار است .نکتاه قابال
توجه مشابهت الگوی سنی فوت کشور با الگاوی سانی فاوت در جادول عمار مادل
شمال کول  -دمنی است .در این الگاو نیاز میازان فاوت در سانین جاوانی خاارج از
الگوی سایر جداول عمر مدل افزایش مییاباد .مادل شامال از جاداول کاول  -دمنای
بر اساس جداول عمر کشاورهایی چاون ایسالند ،ناوروژ و ساوئد در قارن  19و 20
شاکل گرفتاه اسات .مشخصاه ایان الگااو مارگومیار نسابتاً پاایین اطفاال در مقاباال
مرگ ومیر باتتر کودکان نسبت به سایر مدلهاا ،و مارگومیار کمتار در سانین بااتی
 50سال است .نکته اصلی در این مدل که باعاث مشاابهت آن باا الگاوی مارگومیار
ایران شده است وجود بیماری سل در جمعیتهای این منااطق باوده کاه مارگومیار
در سنین  10تا  40سالگی را نسبت باه ساایر مادلهاا افازایش داده اسات (ساازمان
ملل .)1983 ،
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آنزه در مشاهده لگاریتم میزان مرگ در طی سنین برای کشور بدست میآید ایان
است که الگوی سنی فوت در کشور به دلیل بات بودن میزان فوت ناشی از حاوا

در

سنین  15تا  50سالگی از الگوی موجود در اکثار جاداول الگاو متماایز شاده اسات.
بنابراین بهتر است که بررسی انطباق الگوی سنی مرگ کشور با مدلهای الگو در سنین
کمتر از  50سالگی و باتتر از  50سالگی به صورت جداگانه بررسی شود .آنزه مسلم
است و به صورت بصری میتوا ن بر روی نمودار مشاهده نمود این اسات کاه الگاوی
سنی فوت کشور در سنین زیر  50سال کامالً متمایز از جداول الگو بوده و بیشتر مشابه
با مدل شمال از جداول کول  -دمنای اسات .در ماورد الگاوی سانی فاوت در سانین
کهنسالی نیاز به بررسی دقیقتر است.
در اینجا بررسی انطباق جداول الگو با ترکیب سانی مارگ در ایاران باه صاورت
آماری و با استفاده از مدل رابطه ای براس و بر اسااس رابطاه خطای مقاادیر لوجیات
بدست آمده از جداول عمر الگو و جدول عمر واقعای کشاور صاورت مایگیارد .باه
عنوان نمونه در نمودار شماره  3رابطه مقادیر لوجیات جادول عمار اساتاندارد مادل
شمال کول  -دمنای و جادول عمار واقعای کشاور ایاران در ساال  1390آورده شاده
است .این رابطه از طریق معادلاه شاماره  3و محاسابه مقاادیر ثابات و شایب خاط و
برازش خط رگرسیونی بر نقااط لوجیات اساتاندارد و مشااهده شاده ،شاکل گرفتاه
است .هر چه نقاط مشاهده شده از خط برازش شده بار آنهاا فاصاله داشاته باشاند
(مقدار باقیمانده) نشان از برازش پایینتر مدل و لذا دور شدن از رابطاه خطای دارد.
شاخص مجموع مربعات باقیمانده ها در این رابطه نشان دهنده میازان انطبااق جادول
عمر استاندارد و جدول عمر مشاهده شده است.
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نمودار . 1لگاریتم ميزان های مرگ اختصاصی سن مردان ایران در 1390و جداولعمر مدلهای 9گانه
(س.م یعنی جداول عمر سازمان ملل ،و ک.د یعنی جداول عمر کول و دمنی)

در جدول شماره  1و  2مربع باقیماندهها بر حسب سن در رابطه لوجیات جادول
عمر مشاهده شده ایران و جداول عمر الگو به ترتیب در بازه سنی  5تا  50ساله و 50
تا  85ساله آور ده شده است .در نمودار شماره  4و  5نیز این مقادیر به تصویر کشایده
شده است .مجموع مربعات باقیماندهها حاکی از این است که سطب انطبااق در سانین
زیر  50سالگی بسیار پایین تر از سنین باتی  50سالگی است .مقادیر مجموع مربعاات
باقیماندهها برای گروه اول اکثراٌ به صدم و برای گروه دوم به هزارم است.
در رابطه با سنین  5تا  50سالگی آنزه به صورت کلی از نتای بدست میآید ایان
است که هم برای مردان و هم برای زنان بهترین انطباق الگوی سنی مرگ مشاهده شده
با الگوی جداول عمر ،در مدل شمال کول  -دمنی مشاهده میشاود .مجماوع مربعاات
باقیمانده ها برای این مدل برای مردان و زنان به ترتیاب برابار باا 0/0043و 0/0073
است .نکته قابل توجه این است که بدترین انطباق مربوط به مادل آسایای جناوبی از
جداول سازمان ملل است .این در حالی است که در این جداول از جدول عمر ایاران
نیز بهره گرفته شده است .البته جدول عمر بکار رفته در این مدل مربوط به نتای طرح
اندازهگیری رشد جمعیت ایران در سالهای  1352- 55است.
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وضعیت انطباق بر حسب گروههای سنی ،هم برای مردان و هم برای زناان ،یاک
توزیع سینوسی را نشان می دهد .در گروه سنی  10تا  14ساله وضعیت انطبااق پاایین
است (مقادیر مربع باقیمانده بات است) و در دو گروه سنی بعدی  15تا  25ساله انطباق
بهتر شده (مقادیر مربع باقیمانده پایین است) ،سگس در گروههای سنی  25تا  40ساله
مجدداٌ سطب انطباق کاهش یافته و پس از آن در دو گروه سنی  40تا  50ساله وضعیت
انطباق بهتر شده و در نهایت در گروه سنی آخر نیز سطب انطباق پایین آمده است.

نمودار  . 1لگاریتم ميزانهای مرگ اختصاصی سن زنان ایران در سال  1390و جداول عمر مدلهای  9گانه
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نمودار  . 3مقادیر لوجيت بدست آمده از جدول عمر مردان ایران در سال  1390در رابطه با مقادیر
بدست آمده از مدل شما ل جداول عمر کول  -دمنی

همانگونه که در بررسی نمودار لگاریتم میزانهای مارگ مشااهده شاد ،و مقاادیر
مجموع مربعات باقیماندهها نشان می دهد ،در سنین باتی  50سال باین اکثار مادلهاا
تفاوت اندکی وجود دارد و مدل مشاهده شده برای کشور نیز انطباق فراوانی باا ایان
مدل ها دارد .در جدول شماره  2مربع باقیماندهها بر حساب سان در رابطاه لوجیات
جدول عمر مشاهده شده ایران و جداول عمر الگو در فاصله سنی  50تاا  85ساالگی
آورده شده است .مقادیر باقیمانده بسیار کوچک هستند و نشاان دهناده انطبااق بهتار
جداول عمر مدل با الگوی سنی مرگ مشاهده شده کشور در سن ین کهنسالی است .در
واقع در این سنین علل مرگ ویژه (همانند حواد

در سنین جوانی) وجاود نادارد و

الگوی علت مرگ در شکل طبیعی خود و همانند سایر کشورهاست .بادین ترتیاب در
این سنین آنزه بر مبنای مبانی نظری مورد انتظار بود بیشتر مشاهده میشود .هم برای
مردان و هم برای زنان بیشترین سطب انطباق با مدل غرب کول  -دمنی است .همزنین
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مدل عمومی سازمان ملل و مدل شمال کول  -دمنی دارای مقادیر باقیمانده بسیار پایینی
هستند .البته همانگونه که ذکر شد در این سنین مقادیر باقیمانده برای اکثر مدلها بسیار
کوچک است .کمترین انطباق نیز مجدداً با جدول عمر آسیای جنوبی است.
جدول  . 1مربع باقيمانده ها بر حسب سن در رابطه لوجيت جدول عمر ایران در سال  1390و
جداول عمر الگو در فاصله سنی  10تا  50ساله
جنسگروه سنی س.م شيلی

مرد

زن

ک.د

س.م آسيای

س.م

شرق

شرق دور

عمومی

س.م التين ک.د شمال ک.د جنوب س.م جنوب ک.د غرب

14- 10

0.0074

0.0000

0.0061

0.0102

0.0121

0.0010

0.0035

0.0363

0.0021

19- 15

0.0028

0.0017

0.0051

0.0041

0.0034

0.0001

0.0088

0.0126

0.0014

24- 20

0.0041

0.0000

0.0024

0.0044

0.0069

0.0013

0.0016

0.0053

0.0008

29- 25

0.0087

0.0003

0.0076

0.0100

0.0110

0.0007

0.0086

0.0253

0.0017

34- 30

0.0053

0.0006

0.0069

0.0076

0.0063

0.0003

0.0096

0.0242

0.0026

39- 35

0.0024

0.0013

0.0055

0.0047

0.0032

0.0001

0.0041

0.0168

0.0029

44- 40

0.0000

0.0007

0.0008

0.0003

0.0001

0.0000

0.0005

0.0028

0.0009

49- 45

0.0023

0.0000

0.0020

0.0024

0.0025

0.0003

0.0019

0.0038

0.0004

54- 50

0.0095

0.0039

0.0162

0.0157

0.0127

0.0007

0.0145

0.0420

0.0100

جمع

0.0426

0.0085

0.0526

0.0594

0.0582

0.0045

0.0531

0.1692

0.0228

14- 10

0.0089

0.0050

0.0094

0.0146

0.0203

0.0014

0.0046

0.0274

0.0052

19- 15

0.0004

0.0001

0.0000

0.0007

0.0012

0.0000

0.0001

0.0021

0.0000

24- 20

0.0005

0.0002

0.0003

0.0010

0.0018

0.0000

0.0004

0.0008

0.0002

29- 25

0.0051

0.0023

0.0043

0.0076

0.0107

0.0007

0.0026

0.0112

0.0024

34- 30

0.0089

0.0061

0.0073

0.0120

0.0149

0.0019

0.0050

0.0208

0.0055

39- 35

0.0040

0.0032

0.0036

0.0055

0.0064

0.0009

0.0020

0.0122

0.0026

44- 40

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0011

0.0000

49- 45

0.0026

0.0015

0.0022

0.0031

0.0039

0.0009

0.0017

0.0034

0.0015

54- 50

0.0078

0.0062

0.0075

0.0114

0.0126

0.0014

0.0044

0.0234

0.0056

جمع

0.0382

0.0246

0.0347

0.0560

0.0719

0.0073

0.0207

0.1024

0.0230
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نمودار  . 2مربع باقيمانده ها بر حسب سن در رابطه لوجيت جدول عمر ایران در سال  1390و
جداول عمر الگو در سنين  10تا  50سالگی به تفکي

جنس
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جدول  . 2مربع باقيمانده ها بر حسب سن در رابطه لوجيت جدول عمر ایران برای  1390و جداول
عمر الگو در سنين  55تا  90ساله
جنس

مرد

زن

س.م شيلی ک.د شرق

س.م آسيای
شرق دور

س.م عمومی س.م التين ک.د شمال ک.د جنوب س.م جنوب ک.د غرب

55تا59

0.0005

0.0002

0.0001

0.0001

0.0003

0.0006

0.0011

0.0006

0.0001

60تا64

0.0001

0.0001

0.0005

0.0000

0.0000

0.0004

0.0000

0.0003

0.0000

65تا69

0.0001

0.0000

0.0001

0.0000

0.0000

0.0003

0.0003

0.0002

0.0000

70تا74

0.0010

0.0006

0.0009

0.0000

0.0006

0.0000

0.0006

0.0014

0.0000

75تا79

0.0007

0.0005

0.0006

0.0001

0.0005

0.0000

0.0007

0.0013

0.0000

80تا84

0.0000

0.0000

0.0000

0.0001

0.0000

0.0000

0.0001

0.0000

0.0001

85تا89

0.0013

0.0008

0.0009

0.0003

0.0017

0.0000

0.0017

0.0025

0.0011

جمع

0.0037

0.0024

0.0030

0.0007

0.0021

0.0013

0.0045

0.0062

0.0003

55تا59

0.0008

0.0015

0.0008

0.0003

0.0004

0.0005

0.0024

0.0007

0.0003

60تا64

0.0001

0.0001

0.0000

0.0000

0.0001

0.0002

0.0001

0.0001

0.0000

65تا69

0.0000

0.0007

0.0002

0.0000

0.0000

0.0003

0.0010

0.0002

0.0003

70تا74

0.0016

0.0004

0.0011

0.0006

0.0010

0.0000

0.0009

0.0013

0.0001

75تا79

0.0016

0.0001

0.0008

0.0007

0.0013

0.0000

0.0003

0.0013

0.0000

80تا84

0.0000

0.0000

0.0001

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

85تا89

0.0026

0.0009

0.0012

0.0009

0.0015

0.0000

0.0014

0.0024

0.0002

جمع

0.0067

0.0036

0.0042

0.0025

0.0044

0.0011

0.0061

0.0060

0.0009
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نمودار  . 5مربع باقيمانده ها بر حسب سن در رابطه لوجيت جدول عمر مشاهده شده ایران و جداول
عمر الگو در سنين  50تا  85سالگی به تفکي

جنس
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بحث و نتيجهگيری
از آنجایی که مدل های جدول عمر مبتنی بر دادههای تجربی مرگ در منااطق مختلاف
هستند ،بنابراین همیشه باید در مورد میزان انطباق آنها با الگوی مارگومیار جمعیات
ایران تردید داشت .پیش از انتشار دادههای تفصیلی مرگومیر ،تالشهای چندی برای
آزمون چنین تطابقی صورت گرفته بود (برای نمونه زارع  .)1383اما تنها به دلیل عدم
دسترسی به اطالعات فوت برحسب سن و جنس ،این تالشها ناموفق بود .اکنون و به
مدد تولید و انتشار آمار فوت با جزئیات سنی و جنسی ،بررسی و آزمون انطباق میزان -
های مرگ ویژه سن با مقادیر نظیر در جداول عمر مدل و همزنین با توسعه روشهای
تصحیب پوشش ثبت فوتها ساختن جدول عمر ممکن شده است .از سوی دیگر این
مدل ها مبتنی بر تجربه گذشته مرگومیر هستند .در حالیکه در جهان اماروزی الگاوی
علت مرگ در حال تغییر بوده و به همین خاطر انتظار میرود که الگوی سنی مرگومیر
نیز تغییر کرده باشد .پژوهش حاضر با این هدف که زوایایی از تفاوتهاا و تشاابهات
مدلهای مرگومیر و الگوی سنی جمعیت ایران را آشکار کند ،انجام شده است.
یافتههای تجربی این پژوهش نتای روشنی دارد :هیچیک از مدلهای نهگانه مرگ -
ومیر با الگوی سنی مرگومیر ایران مطابقت کامل ندارند .بنابراین ،اس تفاده از مادلهاا
تنها زمانی ،همزون تمام مقاطع پیش از سال  ، 1375یعنی اولین ساالی کاه پاس از آن
دادههای فوت با جزئیات سنی  -جنسی تولید و منتشر شده است ،موجه خواهد بود که
هیچ اطالعاتی هرچند مستلزم تصحیب ،در مورد توزیع سنی فوتها موجود نباشد .در
این شرایط نیز یافتههای این تحقیق روشنگر است :از میان همه مدلهاا الگاوی سانی
مدل شمال از جداول عمر کول  -دمنی تطابق بیشتری با الگوی سنی مرگومیر ایران در
مقاطع زمانی اخیر دارد .این تطابق تا حدود زیادی احتماتً به خاطر مرگهاای بیشاتر
سنین پائینتر ناشی از شیوع سل در مناطقی است که این جداول عمار باا اساتفاده از
اطالعات آن ها ساخته شده است .در حقیقت الگوی سنی مارگ در ایاران دارای یاک
استثنا است .نتای همه مطالعاتی که در این مورد انجام شده و در متن این مقاله ماورد
اشاره قرار گرفته اند ،حاکی از این است که مرگ ناشای از ساوانب ،خصوصااً ساوانب
غیرعمد ،که سهمی تا بیش از  70درصد از آن متعلق به است ،تعیینکننده تمایز الگوی
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سنی مرگ ومیر کشور از هر الگوی دیگری است .این شرایط متمایز باعث شده اسات
که در سنین کمتر از  50سال و به ویژه بازه سنی  25تا  40سالگی الگوی سانی مارگ
در ایران به شدت متفاوت از الگوی جداول عمر مدل باشد .با این حال در سنین باتی
 50سال مشابهت بیشتری بین الگوی مرگومیر مشاهده شده در کشور و جداول عمار
مدل وجود دارد .به ویژه این انطباق را میتوان در مدل غرب کول  -دمنی ،مدل عمومی
سازمان ملل و مدل شمال کول  -دمنی مشاهده نمود.
نکته در خور توجه دیگر  ،عدم مشابهت الگوی سنی مرگ ایاران باا مادل آسایای
جنوبی سازمان ملل است .درحالی که از جدول عمر ایران برای ساخت این مدل نیاز
استفاده شده است .این یافتهها نشان می دهد که احتماتً تغییار الگاوی علال مارگ در
جوامع جدید الگوی سنی مرگ را دستخوش تغییر قرار داده است .چنانزه این نتیجه -
گیری درست باشد ،استفاده از جداول عمر مدل برای برآورد میزانهای مرگومیر ویژه
سن تاقل برای دو دهه اخیر مورد تردید است و در این شرایط در استفاده از مدلهاا
تزم است احتیاط و دقت بیشتری صورت گیرد.
بی اطالعی از الگوی سنی مرگ در عین نیاز مبرم به جداول عمار کشاور در هماه
سالها و دهههای گذشته موجب شد که تقریباً ه مه مطالعات به ناچار سطحی از مارگ
ومیر ایران را برآورد کرده و بی درنگ میزانهای مرگ ویژه سن را از جداول عمر مدل
(عموماً مدل غرب کول  -دمنی) البته متناسب و متناظر با سطب برآورد شده ،استخراج
کنند (بر ای نمونه زنجانی و کوششای  ، 1371میرزایای و همکااران  ، 1375زنجاانی و
نوراللهی  ، 1379آقا  .) 1387پیام این تحقیق در مورد عدم انطباق مدلهای جدول عمر
با الگوی سنی مرگ و بنابراین اریب ناشی از کاربرد میزانهای مارگ ویاژه سان ایان
مدلها روشن و صریب است .اما آنزه در تحلیل و تفسیر این یافتهها گفته شد در خود
معنای دیگری نیز دارد :اگر تغییر الگوی سنی و علل مرگ است که موجب ایان عادم
انطباق شده ،پس عدم وجود اطالعات قابل اعتماد در مورد الگوی سنی و علال مارگ
برای مقاطع پیش از سال  1375میتواند تعمیم یافتههای ایان مقالاه را باه آن ساالهاا
منتفی کند .این گزاره از آن جهت بیان شد که تا پیش از دسترسی به اطالعاات مارگ
برحسب سن و جنس امکان اظهار نظر در مورد برآورد مرگومیر با استفاده از مدلها
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وجود ندارد .در حالی که اکثر برآوردها در سالهای متمادی با استفاده از مادل غارب
کول  -دمنی صورت گرفته است .با دسترسی به این دادهها و بر اساس نتای این تحقیق
انتظار میرود استفاده از مدلها محدود شده و تالشهای روششناختی بیشتری بارای
ساختن جداول عمر ایرانی انجام شود.
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منابع
آقا ،هما ( .)1387محاسبه ی جدول عمر خالصه و کامل استا نهای ایران برای سال  ،1385تهران،
طرح پژوهشی مصوب مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیّتی آسیا و اقیانوسیه.

ترکاشوند محمد ( .)1396تحلیل حساسیت و بازآزمون روشهای ارزیابی ثبت مرگ بزرگساتن (با
استفاده از داده های استانهای ایران طی  1375- 85و  ،) 1385- 90رساله دکتری در رشاته
جمعیت شناسی ،تهران ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
ترکاشوند محمد ،و مرجان رشوند ( .) 1392ارزیابی گزارش سنّ و جنس در سرشماری 1390

و مقایسه آن با  ،1385پنجمین همایش آمار رسمی ایران ،تحلیل یافتاههاای سرشاماری
 5 ،1390و  6آذرماه  ،1392دانشگاه تربیت مدرس
جعفری ناهید ،و محسن نقوی ( .) 1385میزان بروز مرگ و سالهای از دست رفته عمر ناشی از
حواد

ترافیکی در سالهای  1380تا  ،1383نشریه پژوهشای طاب و تزکیاه ،دوره . 14

شماره  ،3- 4صص .58- 68
زنجانی حبیباله و مجید کوششی ( .) 1371بر رسی مرگ و میر در ایران .تهران :مرکز مطالعات
و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.

زنجانی ،حبیباله ( .)1392ارزیابی ثبت اطالعات وقایع حیاتی (وتدت ،فوت و مهاجرتهای
داخلی) مکان محور  .سازمان ثبت احوال کشور ،دفتر آمار و اطالعات جمعیّتی.
زنجانی ،حبیباله ( .)1372بررسی مرگ ومیار در ایاران از دادههاای ثبات احاوال ،فصالنامه
جمعیت ،شماره سوّم و چهارم :صص .67- 78
زنجانی ،حبیباله و طه نوراللهی ( .) 1379جداول مر گومیر ایران بارای ساال 1375برحساب
جنس در کل کشور و استانها به تفکیک شهری و روستایی ،تهران مؤسسه عالی پاژوهش
تأمین اجتماعی.

شکوهمند ،معصومه ( .)1390بررسای عوامال ماؤثر بار ثبات دیرهنگاام وتدت و فاوت در
شهرستان اهواز ،پایان نامه ی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد شوشتر.
ضرغامی ،حسین ( .) 1389ارزیابی سرشماری ساال  1385کال کشاور در منااطق شاهری و
روستایی به تفکیک جنسیت ،فصلنامه جمعیّت ،شماره  ،72- 71صص .103- 131

علیزاده ،مرجان ( .)1389ارزیابی و مطالعه نقش عوامل سازمانی و غیر سازمانی بر پوشش ثبتی مرگ و
میر در سال  ،1386پایان نامه ی کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال.
عینی زیناب .حسن ،علی ساجدی ،زهرا رضائی ،طاه ناوراللهی ،علیرضاا زاهادیان ،اردشایر
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خسروی ،فریده شمس قهفرخی ( .)1393مدلسازی و پایشبینای مارگومیار در ایاران:
 ،1375- 1420پژوهشکده آمار :،ایران :تهران.
قدرتی ،شفیعه ( .)1393سطب و الگوی مرگ ومیر در ایران باا تأکیاد بار عوامال اجتمااعی و
اقتصادی مرتبط با آن ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی.
کاظمی ،الهه ،سعیده آقا محمدی ،اردشیر خسروی ،عزیزاله عاطفی ( .)1392تجزیه و تحلیال
سطب و علل مرگ با استفاده از راهنمای استاندارد سازمان جهانی بهداشت .تهران :وزارت
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی.
کمیجانی اکبر ،مجید کوششی و لیلی نیاکان ( .) 1392برآورد و پیشبینی نرخ مرگومیر در ایران
با استفاده از مدل لی -کارتر ،پژوهشنامه بیمه ،سال  ،28شماره  ،4صص .1- 25
کوششی مجید و محمد ترکاشوند ( .) 1395تعدیل اریب برآورد مرگ میر کودکان با استفاده از

روش براس -تراسل و رویکرد نسلهای فرضی بین دو سرشماری در ایران ،دوفصالنامه
علمی  -پژوهشی مطالعات جمعیتی دوره  ،2شما ره  ،1صص .5- 36
کوششی مجید ،لیلی نیاکان :1393 ،جدول عمر کشور در سالهای  1390و  ،1391پژوهشکده
بیمه ،سازمان بیمه مرکزی ایران.

کوششی مجید ،محمّد ترکاشوند و مرجان علیزاده :1393 ،تهیه و توسعه راهنمای اندازهگیاری
شاخصهای مرگومیر و آزمون مدلی برای پوشش کامل و به هنگام آمار ثبت فوت کشور
(استانها و شهرستانهای  100هزار نفری و بیشتر ایاران) ،طارح پژوهشای باا حمایات
سازمان ثبت احوال کشور و صندوق جمعیّت ملل متحد.
کوششی ،مجید و محمد ساسان پور ( .) 1392مطالعه سهم حواد

عمدی در مرگ میر کشور

در سال  1385و پیامدهای جمعیتی آن .نامه انجمن جمعیات شناسای ایاران ،شاماره ،11
صص .85- 113
کوششی ،مجید ،اردشیرخسروی ،محمد ساسانیپور و سجاد اسعدی ( .) 1392تاثیرعلل اصلی

مرگ ومیر بر امید زندگی استان فارس با استفاده از روش جدول عمر چندکاهشی ،مجله
اپیدمیولوژی ایران ،سال نهم  ،شماره ،4صص.56- 65

محمودیان حسین ،مجید کوششی ،محمد ترکاشوند و مرجان رشوند ( .)1391بررسی و مقایسه
ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی استان های کشور با تاکید بار شااخصهاای
جمعیّتی  :طرح پژوهشی با حمایت سازمان ثبت احوال کشور و دانشگاه تهران در برناماه
صندوق جمعیّت و توسعه
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